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palavra …
Na primeira leitura da liturgia de hoje, Jeremias é constituído e enviado por Deus
como profeta entre as nações. Sabemos que não foi bem recebido.
Sete séculos mais tarde, pela Encarnação do Verbo, Deus veio habitar no meio do
seu povo constituído por todas as nações da terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus
vivo, acaba de ler, na sinagoga de Nazaré, um texto de Isaías: “O Espírito do
Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me
para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos ...”(Recordar o Evangelho do passado Domingo). E
concluiu: “Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta palavra da Escritura”. Como
quem diz: -Eis-me aqui, aqui estou. Sou Eu .
Começa a murmuração e o preconceito. Como poderá ser que fale deste modo? Não é
ele o filho de José?
Jesus revela como conhece o coração dos homens. E continua a falar-lhes a linguagem da Verdade. É por esse preconceito de medirmos os outros pelo que julgamos
saber deles, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Deus não cabe nas
fronteiras estreitas do preconceito, não cabe em qualquer exclusivismo. Tanto é o
Deus da viúva de Sarepta como do sírio Naamã.
Querem matar Jesus: a Verdade afronta o preconceito. Mas ainda não chegou a sua
hora. Não tarda muito que o mesmo dilema desta comunidade simples reunida na
sinagoga de Nazaré se ponha aos mais altos representantes religiosos da nação
judaica. Nas horas dramáticas do processo que conduziu à morte do Justo, ainda foi
o estrangeiro Pilatos que não Lhe reconheceu culpa alguma mas cedeu por não saber
bem o que é isso da Verdade. Caifás e o Sinédrio só podiam reconhecer a Verdade
daquela Palavra que punha em causa a sua instalação e o seu limitado nacionalismo
religioso, ou condenar Jesus – suprema ironia – apropriando-se do nome de Deus.
E nós? Temos sempre os ouvidos abertos à novidade da Palavra, ou continuamos a
condenar, e a encerrar em limites estreitos, com a nossa vida, a liberdade e o Amor
que Deus tem para nós?

comunidade …
Lemos hoje, na 2ª leitura, da 1.ª Carta aos Coríntios, o texto
conhecido como Hino à Caridade (1 Cor 13, 1-13). No último
Domingo, o texto da mesma Epístola que imediatamente antecede aquele, falava-nos dos dons do Espírito ou carismas, da
sua diversidade na unidade necessária, como funções, todas
indispensáveis, de um mesmo corpo.
Paulo encontra-se em Éfeso e escreve aos cristãos de Corinto,
a propósito de algumas questões que lhe são trazidas por uma
delegação desta cidade grega e de algumas outras informações.
Mas é certamente para nós que escreve também, neste nosso
tempo. Querem experimentar, em casa, reflectir o Hino à Caridade, no âmbito mais alargado do país e do mundo?
Por falta de espaço, fiquemos nós aqui, pelo nosso pequeno
mundo desta parcela da Igreja que está em S. Domingos de
Benfica. Vem a propósito para todos nós que queremos ser
membros activos desta Comunidade em mudança, quase a
encerrar as comemorações do jubileu paroquial, Paróquia que
se quer em Missão.
Não podemos ser uma comunidade estratificada por idades,
por origens, por formações. Esse é, às vezes, o critério humano de organização profissional e cívica que gera tão profundas
divisões e tanto sofrimento.
Temos de ter entre nós paciência. Para os mais velhos, que
não querem ou não podem ir demasiado depressa, mesmo
quando sabem muito bem fazer as coisas, e para os menos
velhos, que umas vezes não querem de todo participar e
outras só querem ir demasiado depressa, mesmo quando não
sabem fazer as coisas. Temos de ter paciência para (atrair) os
mais novos que nos faltam e deviam estar connosco.
A paciência é um dos nomes da Caridade, porque Caridade
quer dizer Amor e só o Amor é paciente.
Unidos na oração – rezar não é só para os velhos nem os
velhos só para rezar – unidos na corresponsabilidade, atentos
ao ressoar, em cada um de nós, da voz do Espírito que procede
do Pai e do Filho.

Oração pela Unidade dos Cristãos
No passado dia 24, domingo, a comunidade paroquial teve o
seu momento ecuménico de oração e reflexão, com a presença
do bispo auxiliar de Lisboa, D. Joaquim Mendes. Depois de presidir à oração, orientada e animada pelo grupo de jovens
(MJD), com cânticos de Taizé, D. Joaquim Mendes partilhou,
com os cerca de 60 paroquianos presentes, a sua reflexão
sobre a catolicidade da Igreja e o apelo à unidade, inerente,
por um lado, a essa sua dimensão universal e, por outro, ao
desejo expresso pelo próprio Cristo de que “todos sejam
Um” (Jo 17,11.21-22). Para além de referir diversos textos
publicados nos últimos tempos – alguns dos quais esperamos,
em breve, poder disponibilizar para enriquecimento de todos –
falou da sua experiência enquanto participante em comissões
ecuménicas internacionais e sublinhou alguns dos grandes
desafios que se colocam hoje às Igrejas cristãs, nomeadamente aos católicos. Questionando o sentimento de pertença à
Igreja de todos e de cada um dos baptizados, apelou à oração
pela unidade dos cristãos e ao cuidado com o conhecimento do
que vai sendo regulamentado nesta matéria, no sentido de
promover a unidade à medida que vão sendo alcançados consensos relativamente ao que ainda separa as Igrejas cristãs e
que é, como dizia, muito menos do que aquilo que as une.

Próximos Ofertórios
30/31 Janeiro - Fim de Semana Solidário - Haiti
6/7 Fevereiro - Universidade Católica
13/14 Fevereiro - Obras da Paróquia

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Reunião Conselho Liturgia

30 Janeiro

Sábado

Centro

17.00

Reunião Conselho Evangelização

30 Janeiro

Sábado

Centro

17.30

Reunião de preparação de
Baptismos

2e4
Fevereiro

Terça/
Quinta

Centro

21.30

Encontro de Leitores

6 Fevereiro

Sábado

Centro

17.00

Reunião Conselho Família

6 Fevereiro

Sábado

Centro

17.30

Conselho Pastoral Paroquial

7 Fevereiro

Domingo

Centro

16.00

Acontece …
30 de Janeiro - S. Domingos de Benfica solidário com o
Haiti
Todos estão convidados a participar.
Associa-te ao convívio e à partilha com os mais necessitados.
LEITURAS

Jer. 1, 4-19

Sal. 70

31 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
1Cor. 12, 31 — 13,13
Lc. 4, 21-30
Semana IV do Saltério

1 - 2ª Feira - 2Sam. 15, 13-30: 16, 5-13
2 - 3ª Feira - Mal. 3, 1-4
3 - 4ª Feira - 2Sam. 24, 2-17
4 - 5ª Feira - 1Reis. 2, 1-12
5 - 6ª Feira - Sir. 47, 2-13
6 - Sábado - 1Reis. 3, 4-13
Is. 6, 1-8

Sal. 137

Contactos:

7 -

Sal. 3
Sal. 23
Sal. 31
Sal. 1Cor 29
Sal. 17
Sal. 118

Mc. 5, 1-20
Lc. 2, 22-40
Mc. 6, 1-6
Mc. 6, 7-13
Mc. 6, 14-29
Mc. 6, 30-34

DOMINGO V DO TEMPO COMUM
1Cor. 15, 3-11
Lc. 5, 1-11

Apresentação do Senhor
S. João de Brito
Sta. Águeda
S. Paulo Miki e Comp.
Semana I do Saltério

Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
Telf. 217221350 - Fax 217221355
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org
Email: Pároco - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Cartório - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org

